
PEN PRIJSVRAAG
WIL JIJ DEZE TWEE ALBUMS WINNEN?

Aangemelde evenementen

Band ‘One Trick Pony’,
8 augustus, 13:30 uur.

Het Zingende Lustrum,
9 augustus, 15:00 uur.

Zomervakantie Games,
13 augustus.

Muziekfilm Young@Heart,
13 augustus, 14:15 uur.

Petanque,
15 augustus, 13:30 uur.

Het Zingende Lustrum,
16 augustus, 15:00 uur.

Zomervakantie Games,
20 augustus.

Superjam,
21 augustus, 20:30 uur.

Singer-songwriter ‘Mel@nie’,
22 augustus, 13:30 uur.

Het Zingende Lustrum,
23 augustus, 15:00 uur.

De Buurtcamping,
24-29 augustus.

Kinderworkshop week ,
(zie advertentie hiernaast).
25 t/m 29 augustus.

Science School
26 t/m 28 augustus, 9.30 uur.

Science School
26 t/m 28 augustus, 13.30 uur.

Zomervakantie Games,
27 augustus.

Straatvoetbaltoernooi,
(zie advertentie hiernaast),
28 augustus.

Country Line Dance,
29 augustus, 13:30 uur.

Zomer op het Fort,
30 augustus.

Het Zingende Lustrum,
30 augustus, 15:00 uur.

Met plezier langer samen fietsen,
3 september.

Open Huis DE KOM,
5 september, 10:00 uur.

Kwastendag,
10 september, 12:30 uur.

Oudejaarscenference 2020, Guido
Weijers.
10 september, 20:15 uur.

Nationale dag van de MiniBieb,
17 september, 13:30 uur.
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Kim Houtzager maakt al 13 jaar wekelijks
een strip voor de Digitale Stad

Nieuwegein. De verhalen gaan over
dingen die spelen in Nieuwegein, of in
haar eigen leven. Het meisje Pen-i en
haar kleine broertje E-than spelen de
hoofdrol in de strip, soms bijgestaan
door Kim, mensen uit haar leven en

andere Nieuwegeiners.
RTV Utrecht maakte een reportage voor

het kunst- en cultuurprogramma Route C.
Het programma wordt zondag uitgezon-

den bij RTV Utrecht. De eerste uitzending
is om 08.25 uur. Daarna wordt het elk uur
herhaald. Ook op zaterdag of zondag te

zien op de website en app.

IJsjes en ijslollies • Nieuwegein(ers) op
de fiets • Toeristisch Overstappunt Down
Under • DE KOM met zomerreces • Druk-
temonitor volgen • Open Dag DE KOM •
Puntjes op de i bij vernieuwde tramlijn •
Gids over langer thuiswonen • Michel
Vorm niet naar FC Utrecht • GETUIGEN
GEZOCHT: Fietser zwaargewond na aan-
rijding op Herenstraat • Middengaarde
wordt dit jaar Buurtcampinghoofdkwar-
tier • VIDEO: Jumbo Nationaal Distributie
Centrum geopend • Testritten nieuwe
trams • Buren van Rijnenburg en Reijers-
cop doen oproep • Het Zorgheldenplein •
Nationale Sportweek opnieuw ook in
Nieuwegein • Nieuwegeinse verkrachter
naar cel • Sander Tuitel over Nationale
Sportweek • AHN-Zomerfestival met pé-

tanque spelen bij Pétanque Centrum

https://www.pen.nl/artikel/ahn-zomerfestival-2020
http://www.sportidnieuwegein.nl/activiteiten-kalender
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Voorlopig geen nieuw plan
openbaar vervoer 2021

Elk jaar maken de Utrechtse ver-
voerders U-OV en Syntus Utrecht
een vervoerplan en een dienstre-
geling voor het nieuwe jaar. Ook dit
jaar hebben de provincie Utrecht en
de vervoerders verschillende vra-
gen ontvangen van reizigers, inwo-
ners en andere belangstellenden
die graag willen meedenken over
de ontwikkelingen rondom het
Utrechts openbaar vervoer.

Normaal gesproken bieden de ver-
voerders in samenspraak met de pro-
vincie aan iedereen de mogelijkheid
om mee te denken over deze vervoer-
plannen. Helaas loopt het dit jaar an-
ders door de gevolgen van de corona
crisis en de maatregelen die daardoor
getroffen moeten worden. Vanwege de
vele onzekerheden is daarom in over-
leg tussen de provincie en vervoerders
besloten om de voorbereiding van het
nieuwe vervoersplan voorlopig uit te
stellen. Zodra er meer duidelijkheid is
over de beheersbaarheid en de finan-
ciële consequenties van deze pande-
mie, zal de provincie bekend maken
wanneer er een nieuw vervoersplan
gepresenteerd kan worden. Dit is ech-

ter geheel afhankelijk van de actuele
ontwikkelingen.

Aangepaste dienstregeling
In overleg tussen vervoerders en pro-
vincie wordt het vervoersaanbod in co-
rona tijd zoveel mogelijk afgestemd op
de veranderende vraag. Dat kan dus
ook betekenen dat er tussentijds wij-
zigingen komen en frequenties van rit-
ten aangepast worden. De invloed van
de corona crisis op het openbaar ver-
voer is namelijk groot. Nadat de
dienstregeling eerder was beperkt, is
het openbaar vervoer sinds 2 juni weer
vaker gaan rijden. Het aantal ritten is
opnieuw toegenomen en sinds juli is
iedereen weer welkom in het openbaar
vervoer. Wel gelden er een aantal
maatregelen om te zorgen dat ieder-
een veilig met het openbaar vervoer
kan reizen, zoals de verplichting om in
de voertuigen een mondkapje te dra-
gen.

De komende maanden zet de provin-
cie Utrecht het overleg over de nieuwe
dienstregeling met de vervoerbedrijven
voort, zodat vraag en aanbod zo goed
mogelijk op elkaar blijven afgestemd.

Koken met pen.nl
IJsjes en ijslollies

Twee zomerrecepten die je bv. in de
vakantie samen met de kinderen kunt
maken. Met het eerste recept maak je
romige ijsjes in mooie kleurtjes op basis
van melk en puddingpoeder. Met het
tweede recept maak je ijslolly’s op basis
van suikerstroop met vers fruit.

Straat van de Week

Alle straten, lanen, driften, pleinen en
wat dies meer zij, vastgelegd volgens
een vast stramien: ter hoogte van het
pand met huisnummer 1, midden op de
weg, fietspad of trottoir de straat in gefo-
tografeerd.
Deze week de Lekboulevard in de ge-
lijknamige wijk Lekboulevard.
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COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI: redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'
Kim Houtzager brengt twee verzamelalbums uit met daarin de door haar
getekende PEN-i strips. Je kunt beide, door Kim gesigneerde, albums
winnen door deel te nemen aan deze wedstrijd. Een unieke kans!

FOTO: RTV UTRECHT

https://www.pen.nl/destraat/index476.html
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuws-uit-de-wijk/hoogzandveld-lekboulevard
https://www.cityplaza.nl
0646139696
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl


Ontdek Nieuwegein(ers)
op de fiets

We stappen de laatste maanden vaker
op de fiets voor wat beweging en fris-
se lucht. Daarnaast brengen veel Ne-
derlanders de komende tijd hun va-
kantie door in eigen land. Ook Nieu-
wegein fietst! Waar kun je volgens
Nieuwegeiners dicht bij huis fijn
recreatief fietsen? Deze week de tips
van: Henriëtte Janssen.

Henriëtte woont in Batau Zuid en is ge-
pensioneerd. Rijdt op een e-bike en een
stadsfiets, haar e-bike gebruikt Henriëtte
alleen voor langere tochten, de stads-
fiets voor alle ritjes in en rond Nieuwe-
gein. Fietst vooral om in conditie te blij-
ven, om boodschappen te halen, met de
fietsclubs voor de gezelligheid, naar fa-
milie en vrienden, om op te passen, ei-
genlijk gebruikt Henriëtte de fiets overal
voor.

Mijn favoriete fietsrondje:
rondje met de fietsclub
‘Eigenlijk zijn alle rondjes die ik met na-
me op de vrijdagen fiets met de fietsclub
favoriet, we fietsen meestal zo rond de
60 kilometer. De vrijdaggroep is een
e-bikegroep. Ik mocht eerst niet mee met
mijn gewone stadsfiets dus toen heb ik
mezelf maar een e-bike cadeau gedaan,
dat is mijn leukste aankoop in jaren ge-
weest! Wel moet ik opletten dat ik de on-
dersteuning laag zet want de accu is
heel snel leeg, dat heb je bij een goed-
koper model. Ach, het is wel heel goed
voor mijn conditie!’

‘Toen de fietsclubs zo lang stil lagen
vanwege de coronamaatregelen, ben ik
maar zelf gaan fietsen. Twee maanden
lang zette ik elke dag de wekker op half
zes zodat ik rustig een uurtje kon rijden
zonder veel mensen tegen te komen.
Die uitdaging in de ‘Ik fiets’ app om de

hele week dagelijks te fietsen, haalde ik
met gemak.’

‘Waar ik graag fiets, is langs de Lang-
broekerwetering met die mooie kastelen
en follies, en door Amelisweerd. Natuur-
lijk rij ik dan langs Zilvia’s Hoeve want ik
ben gek op paarden. Op bos ook trou-
wens dus ik fiets ook graag door de bos-
sen rond Zeist. Als ik de accu zoveel
mo-gelijk uitlaat of op de ‘economy’
stand, dan red ik dat wel.’

Het leuke van fietsen: de gezelligheid
‘Het leuke van fietsen met de fietsclubs
is echt de gezelligheid, met elkaar fiet-
sen en kletsen is zoveel gezelliger dan
alleen! Ik heb wel familie maar ik ben de
laatste jaren vriendinnen kwijtgeraakt,
daarom zijn die clubjes zo belangrijk
voor mij. Daarnaast blijf ik met fietsen in
conditie. En het is heerlijk om buiten te
zijn, de zon op je hoofd en de wind om je
oren te voelen. Ik geniet onderweg van
oude huizen, ooievaars, de geur van de
bossen en de kleur van de heide.’

‘Fietsen is mij ook met de paplepel inge-
goten, we deden dat al van jongs af aan.

Ik heb een oude foto van ons gezin op
de fiets waarop mijn moeder op de ach-
terkant had geschreven: “papa heeft een
Berini eitje voorop onze fietsen gezet
dus nu kunnen we naar Limburg fietsen.”
Dat was eigenlijk een voorloper van de
e-bike.’

Mijn fietstip:
Kaart en snelbinders mee
‘Ik heb een mobiel maar die is regelma-
tig leeg. Daarom heb ik altijd een kaart
van Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein
in mijn fietstas zitten. Die heb ik regel-
matig nodig, want ik hou van afwisseling
en ben nieuwsgierig. Ook op bekende
routes sla ik vaak een ander weggetje in
waardoor ik me regelmatig afvraag waar
ik nu weer terecht ben gekomen. Een
blik op de kaart is dan meestal voldoen-
de om mij weer op het juiste pad te krij-
gen. En ik heb altijd losse snelbinders in
mijn fietstas. Die komen zo vaak van
pas, bijvoorbeeld om planten te vervoe-
ren of om taart mee te nemen voor de
fietsclub.’
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OM: echtpaar uit Nieuwegein
verdiende naast uitkering
duizenden euro’s
met drugshandel

Het Openbaar Ministerie eist zeven
jaar gevangenisstraf tegen een
Poolse man uit Nieuwegein, die ver-
dacht wordt van jarenlange drugs-
handel en productie. Ook zijn vrouw
zou daarbij betrokken zijn geweest.
Het echtpaar wordt ook verdacht van
witwassen van tienduizenden euro’s
en van bijstandsfraude.

De politie kwam de 34-jarige Pjotr K.
drie jaar geleden op het spoor na een
melding van de douane dat hij een ma-
chine voor het persen van pillen had
geïmporteerd. In dezelfde periode leidde
een e-mailadres waar gebruikers uit de
regio drugs bestelden, naar een IP-
adres bij hem thuis op de Veenwal in de
wijk Merwestein. Volgens het OM heeft
K. zich vanaf eind 2015 met drugshan-
del beziggehouden.

Op heterdaad
Klanten spraken met de Pool af om
drugs af te halen, maar er werden ook
pakketjes bij postagentschappen onder-
schept. Via het darkweb werden ook
drugs aan buitenlandse klanten ver-
kocht. Door overname van twee illegale
marktplaatsen op het afgescheiden deel
van internet kreeg de politie inzicht in
betaling van bitcoins op een account
van de Nieuwegeiner. Het cryptogeld
werd volgens het OM via Bitonic omge-
wisseld in euro’s en overgemaakt naar
bankrekeningen van Pjotr, van zijn
vrouw Isabella en van zijn moeder.

Pjotr K. werd vorig jaar augustus op he-
terdaad betrapt toen wijkagenten een
melding over geluidsoverlast op de
Veenwal in Nieuwegein kregen. In zijn
kelderbox was K. druk bezig om met zijn
tabletteermachine pillen te persen. Bij
een doorzoeking werd bijna 30 kilo aan
harddrugs gevonden: MDMA en coca-
ïne. De drugs lagen door het hele huis;
in de vriezer, in een ladekast en zelfs in
de krabpaal van de kat. In de slaap-
kamerkast lagen zakjes met contant
geld: in totaal ruim 90.000 euro.

Ontkenning
De Pool ontkent de meeste beschuldi-
gingen. Hij zou slechts een keer zelf
pillen hebben gemaakt en zijn vrouw
zou er helemaal niets mee te maken
hebben. Anderen zouden hem hebben

gedwongen, nadat hij een groot bedrag
had geleend om te gokken. Zij zouden
ook de machine hebben besteld en zijn
e-mailadres en telefoon hebben ge-
bruikt. Hij wilde echter geen namen noe-
men.

De grote bedragen in bitcoins die K.
omwisselde, zou hij met online-gokken
hebben verdiend. Nogal vreemd dat hij
daarmee dan niet zijn vermeende
schuldeisers had afbetaald, vond de
rechter. Dat had hij gedaan, zei de man
snel, maar ze wilden hem niet met rust
laten. Het OM en de politie hebben
overigens geen aanwijzingen gevonden
voor betrokkenheid van onbekende an-
deren achter de schermen.

Volgens het OM moet Isabella van de
activiteiten van haar man hebben gewe-
ten. Er lagen drugs in het hele huis en
op een zakje bankbiljetten zat haar dna.
Het geld kwam op haar rekeningen te-
recht en haar telefoon zou voor drugs-
deals zijn gebruikt. Bovendien leefden
zij sinds 2012 van een uitkering en had-
den zij sieraden en andere dure spullen
die daar onmogelijk van de betaald kon-
den worden.

De aanklager eiste daarom een jaar cel
tegen haar, waarvan 185 dagen voor-
waardelijk. Omdat zij lang in voorarrest
heeft gezeten, zou ze niet terug naar de
gevangenis hoeven. Wel vindt het OM
dat zij ook nog een taakstraf van 240
uur moet uitvoeren.

Misdaadgeld afpakken
Het is onduidelijk hoeveel geld de twee
precies met de drugshandel en het wit-
wassen hebben verdiend, maar het lijkt
te gaan om enkele tonnen. Het OM wil
dat zij de criminele winst gaan terugbe-
talen en komt ook nog met een ontne-
mingsvordering. Het is ook niet bekend
of de gemeente Nieuwegein werk gaat
maken van de bijstandsfraude. De ver-
dachten beweren dat zij de regels niet
kenden, omdat ze geen Nederlands
spreken.

Volgens de advocaten van het Poolse
echtpaar is er te weinig bewijs om alle
beschuldigingen aan het adres van hun
cliënten hard te maken. Zij pleitten daar-
om grotendeels voor vrijspraak. Of de
rechtbank daarin meegaat, lijkt erg twij-
felachtig. Over een week is de uitspraak.

Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht

Inloopavond
bij Rouwgroep Nieuwegein

Rouwgroep Nieuwegein start weer
met de maandelijks inloopavond met
als doel mensen met een verlies-
ervaring (kort of langer geleden) met
elkaar in contact te brengen. De
eerstvolgende inloopavond is op
dinsdag 11 augustus. De start vindt
plaats bij de Emmauskerk aan het
Merelplein en duurt van 19.30 tot
21.00 uur. De kosten voor deelname
zijn € 3,50. Dit is inclusief een kopje
koffie of thee.

Mensen in rouw kunnen vaak na enige
tijd hun verhaal niet meer goed aan de
directe omgeving kwijt. Op de inloop-
avond wordt de mogelijkheid geboden
om je verhaal (weer opnieuw) te doen.
Erkenning krijgen voor wat je hebt
meegemaakt en herkenning horen in het
verhaal van de ander kan helpend en
helend zijn.

In verband met de Coronamaatregelen
zijn er wat aanpassingen aan deze bij-
eenkomst. Maximaal 6 personen kunnen
aan de bijeenkomst deelnemen en men
is verplicht zich vooraf op te geven (dus
helaas nog geen vrije inloop).

Voor meer informatie en opgave kunt u
telefonisch contact opnemen met Wim
Erwich: 0640227329. Een e-mailtje
sturen kan ook:
wim.erwich@rouwgroepnieuwegein.nl.
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Spoken Word en zang
in de tuin
van Reinaerde Wijkersloot

Vrijdag 31 juli jl. was de concertreeks
van Stichting de Baten op tournee in
de wijk Wijkersloot. Op alweer een
bloedhete middag traden in de tuin
van Reinaerde Wijkersloot het
‘Spoken Word duo IJzersterk’ op met
hun bijzondere en pakkende woord-
kunsten en gaf muzikant Stijn Grul
een concert.

In de Spoken Word performance van
IJzersterk, bestaande uit de dames
Serena en Ayşe Nur, ging het over
gemis en liefde. Ze opende het concert
in de tuin van Wijkersloot en sloten het
concert ook af. Spoken word is poëzie
op ritme waarin met woorden wordt ge-
speeld en gevormd tot er een gedicht
ontstaat. IJzersterk geeft af en toe ook
een masterclass spoken word aan jon-
geren in Nieuwegein.

Tussen hun optreden in trad Stijn Grul,
ook Nieuwegeins talent, op. Stijn is
zanger, gitarist en conservatorium-
student en treedt op met verschillende
bands, waaronder zijn eigen band
Valentino. Nu zong hij, samen met back-
ing vocal Sara, enkele van zijn nummers
en een paar nummers van andere
Nederlandse bands zoals Blof en Guus
Meeuwis en dat beviel de toeschouwers
zeer goed: er werd flink meegezongen.
Het publiek bestond uit begeleiders en

bewoners van Reinaerde Wijkersloot; dit
zijn jong volwassenen van 16 tot 25 jaar
met een lichamelijke beperking en/of
een ontwikkelingsachterstand. Het con-
cert is mogelijk gemaakt door Stichting
de Baten. Omdat hun geplande festival
vanwege corona niet door kon gaan, is
er gekozen voor een reeks kleinschalige
concertjes in de binnentuin van Batau
en op locatie op plekken waar mensen
wonen die nu moeilijker naar buiten kun-
nen.
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PRENTBRIEFKAART
VAN
DE WEEK

Naast het nieuws vindt u op
De Digitale Stad Nieuwegein
ook veel informatie over het
heden en het verleden van de
dorpen Jutphaas en Vreeswijk.
Kijk eens naar de rubriek:
Toen & Nu of De Oude PEN
en de Prentbriefkaart van de
week.
Het belang van de prentbrief-
kaart voor de historische weten-
schap is lange tijd door de
archiefbeherende instanties on-
derschat. Toch zijn het juist de
prentbriefkaarten, die ons een
aardig beeld geven van de ver-
anderingen in onze samenleving.

Deze week een overzichtsfoto vanaf de Emmabrug (Hoge Brug) over de Koninginnensluis. De kaart komt uit 1950 en is uitgegeven door
H.C. van Dijk uit Vreeswijk en gedrukt door Jos Pe in zwart/wit uit Arnhem. Op de voorgrond weiland en volkstuintjes. In het midden op de
achtergrond de Barbarakerk. Deze kerk is in 1910 in gebruik genomen.

FOTO: ANGELA HUIZER

https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuwegein-toen-nu
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/de-oude-pen
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
https://boeketten.nl
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Toeristisch Overstappunt
bij Down Under gerealiseerd

Laat je op mooie routes in de omge-
ving van de Laagravense Plassen ver-
rassen door forten van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Of kuier tussen
de fruitbomen, langs akkers en kas-
teel Heemstede, de historische bui-
tenplaats met zijn fraai aangelegde
tuinen. Je vindt deze en nog veel
meer mooie fiets- en wandelroutes op
een nieuw Toeristisch Overstappunt
(TOP) tegenover recreatielocatie
Down Under in recreatiegebied Laag-
ravense Plassen.

Naast het grote parkeerterrein tegen-
over Down Under is het nieuwe TOP ge-
realiseerd. Op deze plek staat nu een
zuil met informatie over fiets- en wandel-
routes en leuke bezoeklocaties in de
omgeving. Een mooi startpunt om de
omgeving te verkennen. Naast het par-
keren van de auto en het opdoen van in-
spiratie voor een fiets- of wandeltocht bij
het TOP, is het mogelijk om bij Down
Under de elektrische auto op te laden en
een hapje of drankje te nuttigen.

Recreatiegebied Laagravense Plassen
ligt aan de zuidkant van de stad Utrecht,
op de grens van Nieuwegein en Houten.

Mooie plekken
Een TOP is een startpunt waar recre-
anten de auto kunnen parkeren, om van
daaruit te fietsen of te wandelen. TOP
Laagravense Plassen is te herkennen
aan een zuil met informatie en beschre-
ven fiets- en wandelroutes die recre-
anten de mooiste plekken van de regio
laten zien. In de directe omgeving liggen
diverse forten en andere objecten die
onderdeel zijn van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Maar ook Kasteel Heemste-

de en de centra van Nieuwegein, Hou-
ten en Utrecht liggen op fiets- of wandel-
afstand van dit TOP.

Samenwerking
TOP Laagravense Plassen is het resul-
taat van een samenwerking tussen de
provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie
O-gen, Recreatieschap Stichtse Groen-
landen, Routebureau Utrecht, Down
Under en de gemeenten Nieuwegein,
Houten en Utrecht.

Routenetwerk in de provincie Utrecht
TOP Laagravense Plassen maakt deel
uit van een provinciebreed fiets- en wan-
delnetwerk voor recreanten. In de Krom-
me Rijnstreek is een nieuw wandelnet-
werk van ruim 500 km bijna gereed. De
routenetwerken bestaan uit knooppun-
ten, die met elkaar zijn verbonden; een
beproefd systeem dat in het hele land
wordt gebruikt. De knooppunten zijn met
palen en markeringsbordjes aangege-
ven en op informatiepanelen en TOP’s
staat een kaart van de omgeving. Zowel
de fiets- als wandelroutenetwerken zijn
te raadplegen via een digitale routeplan-
ner.

Na regen komt zonneschijn! Bij zon denk je natuurlijk aan zwemmen!
Deze hele zomer kun je bij ons van maandag t/m zondag heerlijk vrij zwemmen.

En bij goed weer is ook het buitenbad open! Kom jij een verfrissende duik nemen?
• Iedere dag vrij zwemmen (ma t/m vr van 10:00 t/m 17:00 uur | za & zo van 10:00 t/m 16:00 uur)

• Reserveer je plek via onze website, betalen aan de kassa
• Is de reservering vol?

Niet getreurd, check onze homepage voor de live telling of neem contact met ons op
Wij kijken naar je uit, tot snel bij Merwestein!
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DE KOM met zomerreces,
Open Dag en financiële steun

Van 1 tot en met 16 augustus zijn alle
publieke diensten van DE KOM in
Nieuwegein gesloten in verband met
het zomerreces. De tweede helft van
augustus is de theaterkassa nog
beperkt geopend, op woensdag en
donderdag tussen 13.30 en 15.30 uur,
vanaf september zullen de reguliere
openingstijden weer gelden.

Op zaterdag 5 september is er Open
Huis en gaat het nieuwe cursus- en
theaterseizoen officieel van start. Via de
website van DE KOM kunt u de hele
zomer theaterkaarten kopen, via edu-
catie.dekom.nl kunt u zich inschrijven
voor een cursus.

Financiële steun van het Rijk
Onlangs werd bekend dat Theaters en
kunst- en poppodia in de regio tot zeker
het einde van het jaar gered zijn. Door
het coronavirus liepen zijn veel omzet
mis vanwege sluiting. DE KOM in
Nieuwegein kreeg 347.000 euro om te
overleven van Het Fonds Podiumkun-
sten. Hiermee kunnen ze rondkomen tot
begin 2021.

Druktemonitor
nu te volgen via
de Digitale Stad Nieuwegein

De druktemonitor van de provincie
Utrecht is vanaf nu online te vinden.
Op de monitor is te zien hoe druk het
is op verschillende recreatieplekken
in de provincie Utrecht, waaronder
ook sommige plekken in Nieuwegein.
Ook worden er alternatieven aange-
boden om zo de drukte beter te sprei-
den. Dit alles vanwege het Corona-
virus. De monitor wordt steeds verder
uitgebreid.

'De verwachting is dat veel mensen van
binnen en buiten onze provincie willen
genieten van de Utrechtse natuur en
cultuur', legde de provincie eerder al uit.
'Het is natuurlijk wel belangrijk dat dit
veilig gebeurt. Met de monitor willen we
bijdragen aan de spreiding van het be-
zoek, zodat we er ook in deze verander-
de omstandigheden verantwoord met
elkaar op uit kunnen.'

De drukte op verschillende locaties
wordt doorgegeven door ‘lokale experts’,
mensen die dagelijks op de plek te vin-
den zijn. Dat zijn bijvoorbeeld onderne-
mers, bewoners en terreinbeheerders.
Zij geven telefonisch een paar keer per
dag door hoe druk het is.

Op dit moment zijn alle grote recreatie-
gebieden te vinden op de kaart.

Marianne Groen van Visit Utrecht Regio
is mede-ontwikkelaar van de monitor. Zij
zegt: 'De komende dagen gaan daar
nog meer locaties bijkomen, denk aan
restaurants en musea.' Ook is het de be-
doeling dat de app wordt aangevuld met
data van verkeersmeetpunten.

De monitor zou voor de vakantie klaar
moeten zijn, dat is iets later geworden.
'Maar we zijn nu live en de tropische da-
gen komen eraan, dus mooi op tijd voor
de echte drukte.' Hier vindt u de drukte-
monitor.

Omkijken
In deze rubriek kijken we terug naar
wat 'toen' in Nieuwegein speelde.
Of hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

Augustus 2008
Huis de Wiers in aanbouw.
De Vreeswijkse jeugd gooit een
hengeltije uit. Een laddertje dat
vanuit het water omhoog leidt om
dan een frisse duik te kunnen
nemen...

8

https://www.dekom.nl
http://educatie.dekom.nl
http://educatie.dekom.nl
https://www.pen.nl/artikel/druktemonitor-nu-te-volgen-via-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.kosterschoenmode.nl


Regiotram Utrecht:

'Vernieuwde tramlijn: we
zetten de puntjes op de ‘i’

De vernieuwde trambaan in Utrecht,
Nieuwegein en IJsselstein levert een
week na de laatste update een nieuw
beeld op. Het spoor en de haltes zijn
zo goed als klaar. De hoogwerkers rij-
den op sommige plekken nog rond
om het werk aan de bovenleiding af te
ronden. Een actuele blik op de peri-
ode tot 6 augustus.

In Utrecht is de bouw van de nieuwe
tramhaltes afgerond. Op sommige per-
rons wordt nog gewerkt aan het plaat-
sen van tegels. Bij de halte Vasco da
Gamalaan is de bovenleiding aange-
past. Alle haltes in Utrecht hebben op-
nieuw een bezoek gekregen van de
stopmachine die het spoor tot op de mil-
limeter heeft aangesloten op de ver-
laagde perrons.

Tijdelijke stroomvoorziening haltes
De vervolgstap is het testen
van de diverse voorzienin-
gen op de haltes, zoals de
OV chippalen, en daarvoor
is natuurlijk stroom nodig.
Voordat de haltes definitief
worden aangesloten op het
energienet wordt gebruik
gemaakt van tijdelijke
stroomaggregaten. Deze
stroomvoorziening is nodig
om alle installaties op de
haltes goed te testen. De
aggregaten draaien zowel
overdag als in de avond en
nacht en kunnen, hoewel
deze relatief weinig geluid
produceren, tijdelijk voor
overlast zorgen. De aggre-
gaten worden begin augus-
tus geplaatst. In
Nieuwegein zal dat zijn in
Zuilenstein, Merwestein en
Wijkersloot.

Damwand
bij trambaan Oudegein
Bij Nieuwegein-Stadscentrum zijn testen
uitgevoerd aan de wisselaansturing van
de trambaan. Deze week werd de slag-
boominstallatie bij het Marimbapad
getest. Verderop langs de lijn bij het
park Oudegein maakt de trambaan een
bocht richting het eindpunt in Nieuwe-
gein-Zuid. Tussen 31 juli en 22 augustus
worden daar diverse werkzaamheden
uitgevoerd. Om de ondergrond van de
trambaan te verstevigen, worden in
deze bocht damwanden geplaatst. Deze
maatregel is nodig, omdat de nieuwe
trams, wanneer deze rijden met reizi-
gers, zwaarder zijn en de trambaan ex-
tra belasten. De nabijgelegen overweg
Oudegein kan vanwege deze werk-
zaamheden gedurende enkele minuten
worden afgesloten en wordt beveiligd
met verkeersregelaars. Deze werkza-
amheden worden overdag uitgevoerd
tussen 07.00-19.00 uur.

Werk- en opslagterreinen verdwijnen
In Nieuwegein-Zuid is goed te zien dat
er meters zijn gemaakt. Ook hier zijn de

nieuwe haltes af en klaar om getest te
worden. De laatste tegels op de nieuwe
perrons worden gelegd. Nadat de werk-
zaamheden aan de het datanetwerk zijn
afgerond, zullen ook hier in de loop van
augustus de faciliteiten op de haltes on-
derworpen worden aan diverse testen.

In het centrum van Nieuwegein, maar
ook bij Merwestein, worden de werk- en
opslagterreinen van aannemer BAM
verwijderd. Het grootste deel van de
bouwwerkzaamheden is afgerond, dus
deze locaties zijn vanaf 3 augustus
verdwenen. Datzelfde geldt voor de
grote witte ‘tenten’ die zijn gebruikt als
opkomstlocatie van de bouwvakkers.

Nieuw spoor bij overwegen
Bij kwaliteitscontrole is gebleken dat de
kwaliteit van sommige sporen bij de
overwegen van de trambaan verbeterd
kan worden. Het gaat om spoorstaven
bij de haltes Batau-Noord, Wijkersloot,
Zuilenstein en Doorslag. Vanaf eind au-
gustus worden de oude sporen verwi-
jderd en komen daar nieuwe rails voor
terug. Het werk wordt begeleid door ver-
keersregelaars en bij het slijpen van het
nieuwe spoor kan er tijdelijk geluidsover-
last zijn. De werktijden zijn van maandag
t/m zaterdag tussen 07.00-19.00 uur.

Voorlopig kunt u nog even geen bezoek
brengen aan de nieuwe tramhaltes. Er
zijn hier afrondende werkzaamheden en
er volgt nog een testperiode. Daarom
blijven de perrons afgesloten met
hekken.

____________________________________________________________________________________
Iedere week tekent Kim Houtzager (www.keep-in-mind.nl) de Pen-i strip. Ze neemt u mee in haar leven,
een wereld vol verrassingen met zo nu en dan een snufje magie. De strip gaat altijd over Nieuwegeinse
gebeurtenissen of over het dagelijks leven van Kim. Het meisje Pen-i en haar kleine broertje E-than
spelen de hoofdrol in de strip, soms bijgestaan door Kim, mensen uit haar leven en andere
Nieuwegeiners.

Kim: 'Het is heerlijk weer! We willen er weer op uit. We kennen de regels goed: vermijd de drukte, houd
afstand, denk aan elkaar. De Druktemonitor kan helpen. Je kan dan online zien of het ergens druk is, of
juist rustig. Mensen ter plaatse geven dit door. Maar... wat als iedereen hetzelfde idee heeft? Gelukkig is
het Nieuwegeinse IJsselbos lekker ruim!'
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Nieuwe
digitale informatiegids
over Langer Thuis Wonen
gelanceerd

Het platform Langer Thuis in Huis
helpt senioren om langer veilig én
gezellig thuis te blijven wonen. Het
richt zich op senioren die midden in
het leven staan en zich energiek voor-
bereiden op een zelfstandige toe-
komst. De informatie is gratis toegan-
kelijk en blijft dat ook.

Langer thuis wonen
Langer Thuis in Huis is een digitale gids
voor iedereen die langer thuis wil blijven
wonen. Er wordt geschreven over alles
wat daarbij komt kijken: hoe blijven se-
nioren veilig, hoe blijft het gezellig en
hoe blijft alles betaalbaar?

Waarom
Langer Thuis in Huis is ontstaan bij
Smienk Trapliften. De adviseurs en
monteurs merkten dat er veel vragen
zijn bij senioren over langer thuis wonen.
Alleen een traplift en een sta op stoel is
niet voldoende. Wat moet er nog meer
aangepast worden? Welke oplossingen
zijn daarvoor en wat is een goede keus?
Wie betaalt dat? Hoe kan worden voor-
komen dat eenzaamheid om de hoek
komt kijken? Hoe kunnen senioren toch

mobiel blijven, ook als zij niet door de
medische keuring voor het rijbewijs
komen?

Uiteraard zijn er diverse online platfor-
men die antwoorden geven op deze vra-
gen. Echter ontbrak het volgens de re-
dactie van Langer Thuis in Huis aan ac-
tuele en helder gepresenteerde informa-
tie, die ook prettig te lezen is. Bovendien
zagen zij dat veel informatie over langer
thuis wonen alleen ingaat op het aan-
passen van de woning, hulpmiddelen en
zorg. Eenzaamheid, veiligheid, weer-
baarheid en bezig blijven missen.
Langer Thuis in Huis gaat over álle as-
pecten.

Ambitie
Het is dan ook de ambitie van het plat-

form om binnen 3 jaar de meest com-
plete en actuele informatiegids over
langer thuis wonen en alles wat daarbij
komt kijken te zijn.

Kwaliteit
'De kwaliteit van onze artikelen staat
voorop. We willen goede, lekker lees-
bare, en inhoudelijke correcte informatie
bieden. We laten onze artikelen dan ook
geregeld controleren door experts. En
krijgen we vragen waarop we geen ant-
woord weten? Dan zoeken we dat uit en
zorgen we ervoor dat de antwoorden
worden verwerkt op onze site. Zo willen
we de kwaliteit van onze content waar-
borgen,' zegt Carmen van Andel, de
hoofdredacteur van Langer Thuis in
Huis.

Vraagt u zich wel eens af wat dat
nu weer voor een wilde plant of
onkruid is, in de tuin of de berm
of ergens tussen het gras in het
park in Nieuwegein? Of wat dat
voor een paddenstoel is? Of wat
daar nu weer kruipt of vliegt,
soms zelfs in huis?

De Nieuwegeinse natuurliefheb-
ber Udo Tenge beschrijft iedere
week een plantje, zwammetje of
beestje dat u ergens kunt tegen-
komen.
Ook heeft hij een eigen website.

Udo: 'Er zijn dit jaar geen
gewone wespen te bekennen in
Nieuwegein. Maar andere
soorten 'sociale' wespen zijn er
wel, al zijn die niet gemakkelijk te
onderscheiden van de
limonadewespen. Daarom deze
keer de boswesp, een wat
slordig gestreepte wesp die je
deze tijd in het IJsselbos kunt
zien als ze op een bloem van de
nectar zitten te nippen.'

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

'Sociale' wespen zijn er in soorten, met als meest bekende de
lastige limonadewesp. Die laat dit jaar verstek gaan, maar zo
hier en daar zie je toch nog wespen die er op lijken. Die blijven
meestal uit de buurt van mensen en steken niet zo snel.
De boswesp is er daar één van.

https://langerthuisinhuis.nl/sta-op-stoel/
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl
https://langerthuisinhuis.nl


‘Nieuwegeiner’ Michel Vorm
‘zeker niet terug naar
FC Utrecht’

John van den Brom laat er geen enkel
misverstand over bestaan. Nieuwe-
geiner Michel Vorm kan een terugkeer
naar FC Utrecht vergeten. 'Zijn terug-
keer is absoluut uitgesloten, we hebben
momenteel geen behoefte aan nog een
keeper. De club heeft momenteel twee
goede doelverdedigers in huis, ik zou
niet weten waarom we Vorm alsnog
zouden moeten halen', zo deelde de
trainer van FC Utrecht mee in de aan-
loop naar het oefenduel tegen AZ.

Michel Vorm, geboren op 20 oktober
1983 in IJsselstein en daarna woon-
achtig in Nieuwegein, keepte vijftien
keer in het Nederlands elftal. Zijn laatste
club was Tottenham Hotspur, is momen-
teel zonder club en speelde liefst 159
wedstrijden in de kleuren van FC
Utrecht. Hij vertelde onlangs ‘graag
terug te keren naar zijn oude club en
kan de talentvolle doelmannen bij die
club wat extra’s bijbrengen'. Dat lijkt dus
niet te gaan gebeuren.

Fietser zwaargewond
na aanrijding op Herenstraat,
politie zoekt getuigen

Op de Herenstraat in Nieuwegein is
vrijdagmiddag een fietser ernstig
gewond geraakt na een aanrijding.
Een traumahelikopter werd ingezet
om assistentie te verlenen. Het
slachtoffer is met spoed overge-
bracht naar het ziekenhuis, onder
begeleiding van een trauma-arts.

Het ongeluk gebeurde rond 15.30 uur.
Wat er precies is gebeurd, is nog on-
duidelijk. De politie is op zoek naar
mensen die meer informatie hebben
over de toedracht van dit ongeval.

Heeft u het zien gebeuren of iets gezien
dat de politie kan helpen in het onder-
zoek? Bel dan de politie in Nieuwegein
op 09008844. De politie hoopt dat ge-
tuigen die meer weten zich melden.

De Middengaarde wordt
omgetoverd tot
Buurtcampinghoofdkwartier

Dit jaar komt er weer een Buurtcamp-
ing in Nieuwegein. Dus lekker op va-
kantie in eigen woonplaats! Het out-
door- en sportrecreatieterrein ‘De
Middengaarde’ in de Galecop wordt
van maandag 24 tot en met zaterdag
29 augustus omgetoverd tot Buurt-
campinghoofdkwartier.

De Buurtcamping dit jaar zal er wel een
beetje anders gaan uitzien dan normaal.
Overnachten is niet mogelijk, maar zo
laat de organisatie weten: ‘dat biedt wel
weer ruimte voor extra leuke activitei-
ten!’ Welke? Dat zal binnenkort bekend
gemaakt worden.

Toppers gezocht
De mensen achter dit initiatief zoeken
nog toppers (jong en oud) die mee wil-
len helpen met het organiseren, plannin-
gen maken, het uitvoeren (denk hierbij
aan de locatie opbouwen) en het aan-
kleden van het terrein. Ook mensen die
gasten willen ontvangen worden ge-
zocht en ben je goed in publiciteit ma-
ken? Meld je dan aan bij de organisatie.
Dat kan door een e-mailtje te sturen
naar: triwish@debuurtcamping.nl.
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PEN
PRIJSVRAAG

Pen-i is al jaren een graag geziene gast
op De Digitale Stad Nieuwegein. De strip,
getekend door kunstenares Kim Houtzager,
wordt wekelijks op pen.nl als ook in deze
Digitale Nieuwegeiner geplaatst. Het wel en
wee in Nieuwegein wordt hierdoor met alle
lezers op bijzondere wijze gedeeld.
Kim heeft de eerste zes jaar in twee albums
verwerkt. En wij geven deze weg met deze
nieuwe prijsvraag.

Wil jij deze twee stripboeken winnen?
Geef dan het antwoord op de deze vragen!
De winnaar krijgt zowel Pen-i deel 1 áls
deel 2, beiden gesigneerd door onze artieste
Kim Houtzager. Mocht je niet winnen, dan
zijn de twee delen ook te bestellen bij Kim.

Meedoen met de prijsvraag kan tot 5 september aanstaande. De vragen staan hier. Ingevuld? Dan gewoon afwachten want de winnaar
wordt ook in deze Digitale Nieuwegeiner bekend gemaakt. De hoofdredacteur van De Digitale Stad Nieuwegein trekt een winnaar uit alle
inzendingen. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Ga hier naar de prijsvraag.

09008844
mailto:triwish@debuurtcamping.nl
https://www.pen.nl/artikel/wie-tekent-daar-in-nieuwegein-0
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/de-strip-van-kim-houtzager
https://www.pen.nl/prijsvraag
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.pen.nl/prijsvraag


Geautomatiseerd Nationaal
Distributiecentrum Jumbo
officieel geopend

Jumbo is afgelopen dinsdag gestart
met de belevering van de eerste bijna
100 Jumbo winkels in het land, vanuit
haar geautomatiseerde nationale dis-
tributiecentrum (NDC) voor droge
kruidenierswaren, in Nieuwegein. De
eerste winkels die vanuit dit NDC
worden beleverd, liggen in het westen
en noorden van het land. Komende
weken worden hier stapsgewijs
steeds meer Jumbo winkels aan toe-
gevoegd, zodat voor eind 2020 alle
ruim 670 Jumbo winkels in Nederland
en België vanuit dit NDC beleverd
worden. Onze videograaf Bart van
Rooijen was aanwezig en maakte een
videoverslag.

Afgelopen weken is het distributiecen-
trum ingeladen met de ruim 11.000 ver-
schillende artikelen die vanuit dit DC
worden beleverd. Dit proces heeft zo’n
anderhalve maand geduurd. Na zorgvul-
dig testen is het NDC nu gereed om de
eerste winkels te beleveren. 'Vier jaar
geleden alweer maakte we de eerste
plannen voor dit nieuwe NDC. En nu is
het zo ver! De ingebruikname van het
distributiecentrum is voor Jumbo een
enorme stap, na jaren van voorberei-
ding. We hebben veel getest om de live-
gang zo goed mogelijk te laten verlopen.
We hebben er alle vertrouwen in dat het
gaat lukken', aldus Karel de Jong, direc-
teur Supply Chain van Jumbo Super-
markten.

Succesvolle groei
'Dit nieuwe distributiecentrum draagt bij
aan de succesvolle groei van Jumbo',
vervolgt De Jong. 'We werken aan een
verdere toename van het aantal regu-
liere winkels, Foodmarkten en Jumbo
City’s en ook in België timmeren we
hard aan de weg. Daarnaast breidt ons
assortiment steeds verder uit. Het aantal

artikelen in deze categorie langer houd-
bare producten zal de komende jaren
naar verwachting stijgen tot ruim 16.000
stuks. Via dit NDC zal ons grote assorti-
ment haar weg vinden naar alle Jumbo
klanten. Om deze groei in goede banen
te leiden, legt het NDC zich toe op een
snellere en efficiëntere toelevering van
langer houdbare producten. Ook voor de
landelijke distributie van een deel van de
verse producten onderzoeken we nu de
mogelijkheden voor een gemechani-
seerd NDC in Nieuwegein'.
Op het dak van het nationaal distribu-
tiecentrum van Jumbo te Nieuwegein
liggen zo’n 13.500 zonnepanelen. Sa-
men leveren ze 4,4 megawatt aan ener-
gie op, vergelijkbaar met energie voor
ruim 1.200 huishoudens. De energie
wordt terug geleverd aan het NDC.

Meest duurzaam ontworpen pand
ter wereld
Jumbo heeft voor de nieuwbouw in
Nieuwegein het hoogst mogelijke
BREEAM-ontwerpcertificaat gereali-
seerd en het pand is daarmee volgens
BREEAM het meest duurzaam ontwor-
pen pand ter wereld. Om voor dit duur-
zaamheidskeurmerk in aanmerking te
komen, heeft Jumbo zoveel mogelijk ge-
bruik gemaakt van duurzame en ener-
giebesparende bouwmaterialen en ver-
lichting. Daarnaast is de nieuwbouw
voorzien van zo’n 13.500 zonnepanelen
en een installatie die zoveel warmte le-
vert, dat er geen traditionele verwarming
nodig is. Ook wordt regenwater opge-
vangen en hergebruikt. De buitenzijde
en omgeving van het pand zijn ecolo-
gisch ingericht met onder meer bijen-
nesten en speciale schelpenbakken,
broednesten en een nestwand voor vo-
gels. De centrale ligging van Nieuwe-
gein zorgt er daarnaast voor dat de af-
standen naar de winkels en de regionale
distributiecentra relatief lager zullen zijn
dan tot nu toe het geval was. Dit draagt
vanzelfsprekend ook bij aan het terug-
dringen van de CO2-uitstoot. De duur-

zaamheidsaspecten zijn onderdeel van
de duurzaamheidsplannen van Jumbo
op het gebied van klimaatbewust en
toekomstbestendig bouwen en distri-
bueren.

Mechanisatiesysteem
Het distributiecentrum, dat ligt op een
terrein ter grootte van ruim 200.000 m2
op bedrijventerrein De Liesbosch, heeft
in eerste instantie een omvang van ca.
45.000 m2. De van origine Duitse au-
tomatiseerder Witron heeft een com-
pleet mechanisatiesysteem geleverd dat
in deze omvang voor Nederland uniek
is. Onderdelen van het systeem werden
al wel gebruikt door verschillende re-
tailbedrijven wereldwijd. In Nieuwegein
staan volautomatische systemen die
pallets naar zogenoemde opslaglocaties
verplaatsen. Het mechanisatiesysteem
bestaat uit drie subsystemen waarin de
order, afhankelijk van de artikelkenmer-
ken, handmatig of gemechaniseerd
wordt verzameld.

De Order Picking Machine (OPM) zorgt
ervoor dat uiteindelijk zo’n 75% van de
artikelen gemechaniseerd op de rolcon-
tainer wordt geplaatst. In het Dynamic
Picking Syteem (DPS) worden kratten
met behulp van een Pick by Light sy-
steem gepickt en eveneens automatisch
in een rolcontainer geplaatst. De overige
artikelen worden handmatig verzameld.
De grootste voordelen hiervan zijn dat
de rolcontainers zo efficiënt mogelijk
worden gevuld, waardoor het aantal
transportbewegingen wordt verminderd.
Daarnaast sluit de volgorde van stape-
ling van de rolcontainer aan op de wijze
waarop de producten in de winkels in de
schappen staan. Zo kunnen de produc-
ten eenvoudiger verwerkt worden en zijn
ze sneller beschikbaar voor de klant.

Distributiehotspot Nieuwegein
'Wij zijn verheugd dat Jumbo voor Nieu-
wegein heeft gekozen als locatie voor
hun innovatieve, nationaal distributie-
centrum. Het onderstreept de aantrekke-
lijkheid van Nieuwegein als belangrijke
nationale distributiehotspot en geeft een
absolute kwaliteitsimpuls aan bedrijven-
terrein De Liesbosch', zegt Ellie Eggen-
goor, wethouder Economische Zaken en
Mobiliteit van de gemeente Nieuwegein.
'Omdat het het meest duurzaam ontwor-
pen distributiecentrum ter wereld is,
wordt een goede stap gezet in onze am-
bities om van onze stad een duurzame
stad te maken. Wij hopen dat de
medewerkers met veel plezier in en van-
uit Nieuwegein zullen werken.'
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Test vernieuwde tramlijn
is begonnen

Terwijl op de regionale trambaan in
Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein
nog afrondende werkzaamheden wor-
den uitgevoerd, is de vervolgfase al
aangebroken. Na het bouwen is de
‘tweede helft’ van het project inge-
gaan. ‘Het is tijd om alles in de prakti-
jk te testen. Wat komt daarbij kijken?
Een vooruitblik op de komende peri-
ode’, aldus RegioTram Utrecht.

‘Een tramlijn is méér dan spoor, wissels,
bovenleiding en haltes. Veel van deze
onderdelen hebben we inmiddels ver-
vangen, zodat deze weer 30 jaar mee-
kunnen. Waar het vanaf nu om gaat, is
ervoor zorgen dat het gehele tramsys-
teem goed functioneert. Een tramlijn
werkt als een machine waarbij alle ra-
dertjes in het mechaniek, inclusief de
trams zelf, goed op elkaar moeten aan-
sluiten. Daarvoor is op 31 juli de testfase
gestart. De eerste test was die vrijdag bij
de overwegen van de trambaan in Nieu-
wegein, waar we controleerden of de
overweginstallaties goed werken. Deze
week checken we het nieuwe ICT data-
netwerk.’

‘Zonder stroom kunnen we diverse fa-
ciliteiten op de perrons, zoals de bevei-
ligingscamera’s en de in- en uitcheck-
paaltjes, niet testen. Vooruitlopend op
de aansluiting op het energienet worden
bij de haltes daarom vanaf begin augus-
tus tijdelijke aggregaten geplaatst. Om
goed voorbereid de winter in te gaan,
testen we in augustus ook de verwar-
ming die de wissels vrij houdt van ijs.
Met 750 volt op de bovenleiding is de
tram zelf goed voorzien van stroom. De
veiligheidsinstellingen van deze stroom-
voorziening stellen we dan eveneens op
de proef.’

De eerste tram gaat rijden!
'Al deze testen zijn te vergelijken met
zwemoefeningen aan land. Er heeft dan
nog geen tram over het nieuwe spoor
gereden. Dat verandert allemaal in de
nacht van zaterdag 22 op zondag 23 au-
gustus. Voor het eerst rijdt er dan een

gloednieuwe tram naar IJsselstein. De
tram zal voor deze bijzondere gelegen-
heid worden ingepakt met piepschuim.
‘We controleren zo de ruimte tussen de
tram en de perrons. Omdat we nog niet
in de openbare ruimte rijden, beveiligen
verkeersregelaars de kruisingen wan-
neer de tram langskomt. De nacht daar-
op rijdt er een tram naar Nieuwegein-
Zuid. Tijdens deze rit zijn er ook testen
met het berijden van de wissels op het
eindpunt van de trambaan.’

Wat merkt u van de testritten?
'De nieuwe tram waarmee we deze test-
ritten uitvoeren rijdt tussen 21.00-07.00
uur. Tijdens de eerste ritten wordt nog
steeds stapvoets gereden. Om het rijge-
drag van de tram goed in kaart te bren-
gen, wordt steeds sneller gereden, tot
10% bovenop de maximale snelheid.
Overdag en in de avond kunt u in deze
periode ook wel eens trams zien rijden,
omdat deze naar de remise worden ge-
bracht voor onderhoud. Er lopen tijdens
de test ritten veiligheidsmensen langs
de trambaan. De kruisingen van de
trambaan worden door hen beveiligd als
de tram langs rijdt. Mogelijk hoort u ook
’s nachts de overwegbellen bij het pas-
seren van een tram.'

‘We testen in deze periode de interactie
tussen de tram en onderdelen van het
tramsysteem als de wissels, seinen en
verkeerslichten. Met een speciale ca-
mera op het dak van de tram controle-
ren we de aansluiting op de bovenlei-
ding. Bij de brug over de Hollandsche
IJssel (IJsselstein) bekijken we hoe de
tram remt en doen we een hellingproef.’

Oefenen met rijden op de klok
De testen zijn bedoeld om zo snel mo-
gelijk kinderziektes uit het tramsysteem
te halen. ‘Afhankelijk van wat we tegen-
komen in deze testfase nemen we ver-
volgmaatregelen. Nadat de nieuwe tram

z’n ‘rijbewijs’ heeft gehaald, is het de
beurt aan de trambestuurders van ver-
voerder U-OV.’ De technische testen, in-
clusief eventuele hertesten, zijn volgens
plan vanaf 7 september voorbij. ‘We
kunnen vanaf dat moment met instem-
ming van de Inspectie voor Leefomge-
ving en Transport trams veilig (en dus
ook zonder verkeersregelaars) laten rij-
den op de gehele trambaan. In deze
laatste fase maken we de trambestuur-
ders bekend met de vernieuwde tramlijn
tijdens de zogenaamde ‘proefbedrijf-
fase’. Daarvoor reden zij ook al op de
nieuwe tramlijn, maar dat was met be-
hulp van de simulator: een indrukwek-
kende computer waarin de gehele tram-
lijn virtueel is nagebootst.’

Nieuwe trams rijden overdag
De trambestuurders rijden vanaf 7 sep-
tember overdag om onder normale om-
standigheden ervaring op te doen met
de vernieuwde tramlijn. Ze leren hoe het
is de haltes aan te doen, die 15 meter
langer zijn geworden en er toch wel
even anders uitzien. Ze doen ook prak-
tijkervaring op met gewijzigde situaties
op de wissels van het tramspoor. Vanaf
10 september rijden de trams oefenin-
gen op de klok van de dienstregeling.
De lijn tussen Utrecht en Nieuwegein-
Zuid wordt vanaf dat moment bereden
door voldoende trams om zowel de
dienstregeling voor het weekend als
doordeweekse dagen op de proef te
stellen. Medio september rijden de
trams proef op de dienstregeling voor de
gehele tramlijn, dus inclusief de bestem-
ming IJsselstein.

Welkom aan boord
Nadat de nieuwe trams en de vernieuw-
de trambaan zich in de praktijk hebben
bewezen, kan op maandag 21 septem-
ber de eerste rit met reizigers gereden
worden tussen Utrecht en Nieuwegein-
Zuid. De eerste tramrit in de dienst-
regeling tussen Utrecht en IJsselstein
staat gepland voor maandag 26 oktober.
Deze extra maand is nodig vanwege
afrondende werkzaamheden op en
langs de trambaan in IJsselstein en om
ervoor te zorgen dat er voldoende nieu-
we trams beschikbaar zijn om alle ritten
te rijden.
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‘Buren
van Rijnenburg en Reijerscop’
doet dringende oproep
aan grondeigenaren

De actiegroep ‘Buren van Rijnenburg
en Reijerscop’ roept grondeigenaren
van Polder Rijnenburg op om geen
medewerking te verlenen aan de
komst van acht windmolens en 230
hectare aan zonnepanelen. 'Zonder
medewerking van de grondbezitters
is het raadsbesluit onuitvoerbaar en
blijven initiatiefnemers met lege han-
den achter', schrijven de omwonen-
den op hun website.

Vorige maand stemde de Utrechtse ge-
meenteraad, met een kleine meerder-
heid, voor energieopwekking in de pol-
ders Rijnenburg en Reijerscop, de oksel
van verkeersknooppunt Oudenrijn, tus-
sen IJsselstein, De Meern en Nieuwe-
gein. Dat was de finale van een slepend
politiek proces dat al vijftien jaar loopt.

De actiegroep ‘Buren van Rijnenburg en
Reijerscop’, verzet zich al jaren fel tegen
de komst van met name de 235 meter
hoge windmolens. Die zouden zorgen
voor geluidsoverlast, horizonvervuiling,
slagschaduw en waardevermindering
van woningen. Pieter van Veenen van
de actiegroep rekent voor dat bewoners
'in een strook van 500 meter' geluids-
overlast kunnen ervaren. Daarachter
krijg je tot zeker 1300 meter nog 'hoor-
baar geluid, vooral in de nacht.'

Waardevermindering
De omwonenden schermen nu met een
onderzoek van de Universiteit van Ams-
terdam en de Vrije Universiteit. Daaruit
zou blijken dat de waardevermindering
van hun woningen 'op minimaal 5 mil-
joen euro per turbine wordt geschat'.
Volgens de actiegroep is met deze
kosten is geen rekening gehouden. 'De
gemeente legt deze kosten neer bij ini-
tiatiefnemers en grondeigenaren. Hier-
door gaat de al krappe business case
voor de windturbines volledig onderuit.'

Overigens is het sowieso nog maar de
vraag of de windmolens er ook daadw-
erkelijk komen. De gemeente gaat
namelijk niet zelf aan de slag. Het
besluit behelst dat derden de windmo-
lens moeten gaan bouwen. Die partijen
zijn er wel, maar die zullen de grond
moeten verwerven van projectontwikke-
laars. En die projectontwikkelaars willen
liever woningen bouwen. En dus zullen
zij niet enthousiast zijn hun grond te
verkopen aan een initiatief dat woning-
bouw in dat gebied onmogelijk maakt.

Het blijft vooralsnog onzeker of de mo-
lens er dus wel komen. Bovendien gaat
de Utrechtse politiek nog over woning-
bouw in de gemeente in discussie. Ook
dan zal Rijnenburg nogmaals aan bod
komen.

Dag van Rijnenburg
Op 10 september vindt de Dag van
Rijnenburg plaats. Deze dag wordt geor-
ganiseerd door De Kopgroep van grond-
eigenaren en projectontwikkelaars naar
aanleiding van het Appel Rijnenburg en
is gericht op raadsleden en deskundi-
gen. De eerder geplande bijeenkomst is
vanwege de Corona crisis verschoven
naar 10 september.

Nog steeds veel bedankjes
voor zorgmedewerkers
ziekenhuizen

De centrale hal van van het Antonius
Ziekenhuis locatie Nieuwegein is
omgedoopt tot het ‘Zorgheldenplein’.
Het straatnaambord is geschonken
door Arie Koot, maker van straat-
naamborden. Door het overhandigen
van het straatnaambord met de tekst:
'Zorgheldenplein: plein ter ere van de
helden van de zorg tijdens de Coro-
nacrisis in 2020' wil hij verpleegkun-
digen uit de regio bedanken die het
Coronavirus bestrijden. Niet alleen
het ziekenhuis in Nieuwegein kreeg
een straatnaambord. Ook meerdere
ziekenhuizen in de regio ontvingen zo
een bedankje.

De spontane actie van Koot kwam voort
uit de machteloosheid die hij ervoer tij-
dens de coronacrisis. 'In mijn omgeving
zijn er mensen die met corona besmet
zijn. Mijn buurvrouw lag in het zieken-
huis. Dan ga je denken. Wat kan ik doen
voor die mensen die elke dag aan het
vechten zijn. Hoe moet je die bedan-
ken?'

Koot hoefde daar niet lang over na te
denken: door het installeren van een
mooi straatnaambord natuurlijk! Hij
maakt vaker dit soort borden voor de
gemeente en besloot het nu eens een
keertje voor de zorgmedewerkers te
doen. de afgelopen periode zijn de bor-
den opgehangen.

Het St. Antonius Ziekenhuis krijgt van
veel particulieren en organisaties ont-
zettend leuke, lieve en steunende atten-
ties. ‘Namens iedereen uit het zieken-
huis hartelijk dank! We stellen het enorm
op prijs’ aldus het management van het
ziekenhuis.
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Aangemelde evenementen

Band ‘One Trick Pony’,
8 augustus, 13:30 uur.

Het Zingende Lustrum,
9 augustus, 15:00 uur.

Zomervakantie Games,
13 augustus.

Muziekfilm Young@Heart,
13 augustus, 14:15 uur.

Petanque,
15 augustus, 13:30 uur.

Het Zingende Lustrum,
16 augustus, 15:00 uur.

Zomervakantie Games,
20 augustus.

Superjam,
21 augustus, 20:30 uur.

Singer-songwriter ‘Mel@nie’,
22 augustus, 13:30 uur.

Het Zingende Lustrum,
23 augustus, 15:00 uur.

De Buurtcamping,
24-29 augustus.

Kinderworkshop week ,
(zie advertentie hiernaast).
25 t/m 29 augustus.

Science School
26 t/m 28 augustus, 9.30 uur.

Science School
26 t/m 28 augustus, 13.30 uur.

Zomervakantie Games,
27 augustus.

Straatvoetbaltoernooi,
(zie advertentie hiernaast),
28 augustus.

Country Line Dance,
29 augustus, 13:30 uur.

Zomer op het Fort,
30 augustus.

Het Zingende Lustrum,
30 augustus, 15:00 uur.

Met plezier langer samen fietsen,
3 september.

Open Huis DE KOM,
5 september, 10:00 uur.

Kwastendag,
10 september, 12:30 uur.

Oudejaarscenference 2020, Guido
Weijers.

Echte voetballers komen van de
straat! Maak een team met je

vrienden en kom 28 augustus lekker
voetballen tijdens het straatvoetbal

toernooi in Galecop.

Voor iedereen van 12 t/m 18 jaar!
Wil je meedoen?

Mail naar: e.jansen@merwestein.nl

https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.pen.nl/artikel/ahn-zomerfestival-2020
http://www.sportidnieuwegein.nl/activiteiten-kalender
https://www.pen.nl/artikel/ahn-zomerfestival-2020
http://www.sportidnieuwegein.nl/activiteiten-kalender
https://www.pen.nl/artikel/ahn-zomerfestival-2020
https://www.pen.nl/artikel/media-makerspace-summer-school-in-de-bieb-van-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/media-makerspace-summer-school-in-de-bieb-van-nieuwegein
http://www.sportidnieuwegein.nl/activiteiten-kalender
https://www.pen.nl/artikel/ahn-zomerfestival-2020
https://www.ophetfort.nl/?fbclid=IwAR37VPZGtP7I0FEtibpquQoZVQxOeGGgWxW3k-UWPVdISX5l6-f4MRs46ko
https://www.pen.nl/artikel/fietsdag-met-plezier-langer-samen-fietsen
https://www.facebook.com/DeKomNieuwegein/photos/gm.415219766020679/3276287105764408/?type=3&theater
https://www.pen.nl/artikel/mitros-nodigt-werkzoekenden-uit-voor-schildersvak
https://www.dekom.nl/agenda/4469/Guido_Weijers/De_Oudejaarsconference_2020/
https://www.pen.nl/artikel/workshops-bij-de-ruilfabriek-conceptstore-voor-kinderen-van-4-tot-en-met-16-jaar
https://www.pen.nl/artikel/workshops-bij-de-ruilfabriek-conceptstore-voor-kinderen-van-4-tot-en-met-16-jaar
http://www.vitaminecnieuwegein.nl
mailto:e.jansen@merwestein.nl
https://www.slagerijwimkastelein.nl


De Nationale Sportweek
in Nieuwegein

Van 18 t/m 27 september is de lande-
lijke Nationale Sportweek van NOC-
NSF. Ook dit jaar is de Gemeente
Nieuwegein HostCity! NOCNSF heeft
begin dit jaar voor het tweede jaar op
rij Nieuwegein verkozen tot één van
de HostCity’s van de Nationale Sport-
week. Verbindion Nieuwegein,
SportID Nieuwegein en Sport- en
Evenementencomplex Merwestein
gaan er samen met alle partners een
groot sport- en beweegfeest van ma-
ken.

De Sportweek heeft als doel sport te
promoten en mensen te inspireren te
gaan bewegen. De landelijke campagne
staat dit jaar in het teken van ‘Sport doet
iets met je.’ Het thema zet in op de
maatschappelijke en verbindende kracht
van sport. Binnenkort wordt het pro-
gramma bekend gemaakt.

Verbindende kracht van sport
De Nationale Sportweek is een initiatief
van NOCNSF met als doel om sport te
promoten en mensen te inspireren te In
gaan bewegen. Richard Kaper, manager

2019 bezocht Rico Verhoeve
en Olga Commandeur Nieuwegein
om de Sportweek te promoten

Sportparticipatie bij NOCNSF: ‘Nieuwe-
gein is een gemeente waar al veel on-
dernomen wordt op sportgebied. Als een
van de eerste gemeenten in Nederland
sluiten ze samen met de sportclubs en
andere partijen, een sport- en beweeg-
akkoord waarmee nog meer inwoners
met plezier kunnen sporten en bewe-
gen. Nieuwegein zet daarbij ook écht in
op de maatschappelijke en verbindende
kracht van sport. Iets dat ook centraal
staat in de Nationale Sportweek. Nieu-
wegein is daarmee een uithangbord. We
zijn dan ook trots op Nieuwegein als één
van onze Host City’s.’

Beleefroute
voor iedereen van 55 jaar of ouder
Maandag 21 september is het de ou-
deren dag in de Nationale Sportweek.
Van 14.00 uur tot 16.00 uur komt er een
bijzondere beleefroute door City en Park
Oudegein heen genaamd ROUTE 55.
Tijdens deze 2 of 5 kilometer route zijn
er op verschillende punten sport, be-
weeg en culturele activiteiten te zien
maar ook te doen.

Er zijn koek en zopie punten waar je iets
kunt drinken en er zijn gids groepen
waar je in mee kunt lopen. Iedereen
vanaf 55 jaar is welkom om deel te ne-
men te voet, fiets, scootmobiel of rol-
stoel.
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Nieuwegeiner
die ex-vriendin verkrachtte
de cel in

Een 21-jarige man uit Nieuwegein is
door de rechtbank Midden-Nederland
veroordeeld tot een celstraf van 24
maanden, waarvan 6 maanden voor-
waardelijk. De verdachte verkrachtte
in september 2017 een vrouw, waarna
hij haar afperste.

Verkracht
In de nacht van 26 september 2017
meldt het slachtoffer zich bij het politie-
bureau in Rijswijk. Ze verklaart dat ze
met haar ex-vriend, de verdachte, had
afgesproken in Amsterdam. Hij stapte bij
haar in de auto, werd agressief en ge-
bood haar naar een hotel te rijden en
daar een kamer te boeken. Daar aan-
gekomen, verkrachtte de verdachte het
slachtoffer meerdere keren. Toen de
verdachte en het slachtoffer het hotel
aan het einde van de avond verlieten,
dwong hij haar om geld over te maken
naar zijn rekening. De verdachte ver-
klaarde later inderdaad seks te hebben
gehad met de vrouw, maar dat dit met
wederzijdse instemming was gegaan.

Bewijsmiddelen
De rechtbank gaat niet mee in de ver-
klaring van de verdachte. Het slachtoffer
heeft meerdere malen verklaard over
wat er die nacht heeft plaatsgevonden.
Deze verklaringen zijn consistent en
worden ondersteund door andere be-
wijsmiddelen, zoals een geluidsopname
waar op te horen is dat het slachtoffer
juist niet instemde met de seks. Daar-
naast bevestigt een getuige, een vrien-
din die het slachtoffer kort daarna zag
en sprak, haar verhaal. Wat betreft de
afpersing blijkt inderdaad uit bankgege-
vens dat het slachtoffer na het verlaten
van het hotel, geld over heeft gemaakt
naar de verdachte.

Straf
De rechtbank veroordeelt de verdachte
tot 24 maanden gevangenisstraf, waar-
van 6 maanden voorwaardelijk. Daar-
naast moet de verdachte zich verplicht
laten behandelen. De opgelegde straf is
lager dan de geëiste 3 jaar. Dit komt
mede doordat dat de rechtbank de ver-
dachte vrijspreekt van een aanranding
van een andere vrouw. Ook houdt de
rechtbank er rekening mee dat ver-
dachte net 18 jaar was toen hij de straf-
bare feiten pleegde, en bovendien ver-
minderd toerekeningsvatbaar was.

https://www.pen.nl/artikel/titel-nationaal-beweegrecord-voor-55-plussers-naar-nieuwegein
https://www.gall.nl


17



18

BBN heeft second opinion
grondwaarden uitgevoerd

De gemeente Nieuwegein voert ver-
schillende grondexploitaties. Eens in
de twee jaar moet de gemeente de
residuele grondwaarden, die als op-
brengst worden opgenomen in de
jaarrekening, extern en onafhankelijk
laten toetsen. Aan adviseurs van
Bureau Bouwcoördinatie Nederland
(BBN) is gevraagd een second opi-
nion uit te voeren over de marktcon-
formiteit van deze grondwaarden.
Hiervoor zijn onlangs de uitgangs-
punten getoetst die zijn gebruikt bij
vijf woningbouwlocaties en een
bedrijventerrein.

Berekenen grondwaarden
Er is een residuele grondwaardebere-
kening gemaakt voor acht woningtypes.
De residuele grondwaarde wordt be-
paald door de stichtingskosten van elk
woningtype in mindering te brengen op
de marktwaarde (ex BTW) van het wo-
ningtype. De marktwaarde is uitgedrukt
in een vrij op naam prijs. Deze prijs is
bepaald op basis van marktonderzoek
naar vergelijkbare woningen in omrin-
gende postcodegebieden. Onder de
stichtingskosten vallen de directe en de
indirecte bouwkosten, zoals bijkomende
kosten, algemene kosten en winst & risi-
co kosten.

Jaarrekening
BBN heeft inmiddels de gemeente
Nieuwegein een rapport gegeven met
daarin omschreven hoe zij de opdracht
hebben aangepakt met hun conclusies.
De gemeente heeft dit rapport gebruikt
bij de verantwoording van de jaarreke-
ningcijfers.

Sander Tuitel,
projectleider Host City
Nieuwegein
over de Nationale Sportweek

Eindhoven, Emmen én Nieuwegein
zijn in 2020 de Host City’s voor de
NOCNSF Nationale Sportweek. Met
elkaar zetten deze drie steden de
sport door het hele land gedurende
tien dagen in de schijnwerpers. Van
18 t/m 27 september zal deze lande-
lijke Nationale Sportweek van NOCNSF
plaatsvinden.

Host City Nieuwegein
Nieuwegein kende in 2019 een succes-
vol debuut als Host City, nu al is duide-
lijk dat de stad ook volgend jaar van de
partij is tijdens de NOC*NSF Nationale
Sportweek. Maar eerst de editie van
2020!

Sander Tuitel is projectleider in Nieuwe-
gein. 'Achter de schermen zijn we heel
druk bezig om de invulling van ons pro-
gramma rond te krijgen. Zodoende zijn
we veelvuldig in contact met sportver-
enigingen, het sociale domein en het
bedrijfsleven. En ik moet zeggen dat dit
vrij goed lukt. Aan de bereidwilligheid
van alle betrokkenen ligt het dan ook
zeker niet.'

In januari kwam de organisatie van
Nieuwegein al bijeen voor een brain-
stormsessie, na de Coronacrisis is het
aanpassen aan de omstandigheden.
'Door het coronavirus hebben we onze
planning en het programma meerdere
keren moeten aanpassen vanwege de
onduidelijkheid over het verloop van het
virus,' zo legt Tuitel uit.

'Uiteraard zullen we rekening moeten
houden met de geldende maatregelen,
maar desondanks gaan we weer tien
hele mooie dagen neerzetten met onze
partners. We merken sowieso dat ieder-
een het als een kans ziet om de sport
weer op de kaart te zetten. Ook de klei-
nere sporten willen wat gaan doen. Zij
willen gezien worden en nieuwe leden
werven. En daar is de Nationale Sport-
week natuurlijk uitermate geschikt voor.'

Tuitel vervolgt: 'Het Coronavrius heeft
meer dan ooit duidelijk gemaakt dat
sport en bewegen een belangrijk on-
derdeel is van een gezonde levensstijl.
We willen mensen dan ook enthousias-
meren om in beweging te komen. Tij-
dens de Nationale Sportweek kan ieder-
een kennis maken met het brede sport-
en beweegaanbod dat Nieuwegein rijk
is.'

Brandje in container
aan Thorbeckepark
snel geblust

Bij een containerbrand in een opslag
van een appartementencomplex aan
het Thorbeckepark in de wijk Galecop
ontstond veel rookontwikkeling. Een
bewoner merkte de brand even na
20.00 uur op en waarschuwde direct
de brandweer. Deze arriveerde snel
en kon de brand met één straal
blussen.

Brandweerlieden reden de container
naar buiten, waarna de brand werd
gedoofd. Door de brand was veel rook in
het appartementencomplex blijven
hangen. Door het inzetten van ventila-
toren kon de rook opgelost worden. De
schade viel mee en door de snelle inzet
van de brandweer is erger voorkomen.
Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is
onduidelijk. Omwonenden waren
geschrokken. Er vielen geen gewonden.
Onze videograaf Michael Simonse was
ter plekke en maakte een videoverslag
van het brandje-blussen.

FOTO: AREND BLOEMINK

https://www.pen.nl/artikel/de-nationale-sportweek-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/brandje-in-container-aan-thorbeckepark-snel-geblust?fbclid=IwAR0KRpS3jktf_jHQoWNdPbRSG2zP7ZYeByszS1x3n9cnbJedaIQQKrG8KP4
https://www.pen.nl/artikel/brandje-in-container-aan-thorbeckepark-snel-geblust?fbclid=IwAR0KRpS3jktf_jHQoWNdPbRSG2zP7ZYeByszS1x3n9cnbJedaIQQKrG8KP4


19

Pulawy
loopt Europese subsidie mis
vanwege haar
anti LHBTI houding

De financiering door de Europese
Unie (EU) van zes Poolse steden met
weerzinwekkend homofobe ‘LHBTI-
vrije zones’ is ook voor voormalig
partnerstad Pulawy stil komen te
liggen. Eerder zegde Nieuwegein de
samenwerking op met het voormalige
stadje in Oost Polen vanwege het on-
dertekenen van de LHBTI-vrije zones.
De EU heeft nu hun financieringsaan-
vraag afgewezen.

De steden, waaronder dus Pulawy, had-
den allemaal beloften ondertekend die in
strijd zijn met tolerantie voor de LHBTI-
gemeenschap. Zij hadden zich aange-
meld voor het stedenbandenprogramma
van de EU.

Degenen die deel uitmaken van het
Jumelagenetwerk kunnen normaal via
het partnerschapsstelsel beurzen tot
150.000 euro verwerven. Dit geld kan
worden gebruikt voor programma’s die
werken aan gelijkheid en integratie. Op
28 juli kondigde de Europese Commis-
sie een lijst aan van begunstigden die
de fondsen zullen ontvangen – en het
zullen niet de ‘LGBT-vrije’ zones zijn,
waaronder voormalig dus Pulawy.

'EU-waarden en grondrechten moeten
worden gerespecteerd door lidstaten en
nationale autoriteiten', zei EU-commis-
saris voor gelijkheid Helena Dalli op
Twitter. 'Dit is de reden waarom zes
aanvragen voor Jumelages van steden
waarbij Poolse autoriteiten betrokken

waren die‘ LGBTI-vrije zones ’of‘ fami-
lierechten ’resoluties aannamen, werden
afgewezen.'
Hoewel Dalli niet heeft gespecificeerd
welke steden zijn afgewezen, zijn ze
waarschijnlijk te vinden in het conser-
vatieve zuidoosten, waar de meerder-
heid van de LHBTI-vrije zones zich be-
vinden. In totaal beslaan deze zones nu
ongeveer een derde van Polen, hoewel
sommige gebieden nietig worden ver-
klaard, omdat de rechtbanken ze on-
grondwettelijk vinden.

Het is mogelijk dat ook
andere gebieden hun fi-
nanciering zouden kun-
nen verliezen, aange-
zien verschillende ste-
den in heel Europa hun
samenwerkingsverban-
den met hun Poolse
tegenhangers hebben
beëindigd.

De Franse stad Saint-
Jean-de-Braye was de
eerste die de samen-
werking met Tuchów in
Polen verbrak en ver-
klaarde dat de relatie nu
'besmet' was. 'Frankrijk
zet zich in voor de be-
strijding van schendin-

gen van de mensenrechten op basis van
seksuele geaardheid', aldus vertegen-
woordigers in een verklaring. Ook het
plaatsje Douai in Frankrijk zegde de
samenwerking mert Pulawy op vanwege
de intollerantie tegen de LHBTI-ers van
de Poolse stad Pulawy

‘We kunnen niet accepteren dat de ban-
den die onze twee steden door een
Jumelage-eed verenigen, worden aan-
getast. We veroordelen het standpunt
van onze tweelingstad Tuchów.’ Ze
werden al snel gevolgd door de stad
Fermoy in de Republiek Ierland en
Nieuwegein in Nederland.

De EU heeft ook gedreigd met het te-
rugschroeven van pandemische fondsen
voor de LHBTI-vrije regio’s, waarbij de
commissie nadrukkelijk anti-LHBTI-gou-
verneurs heeft gevraagd schriftelijk te
bevestigen hoe het geld precies zou
worden gebruikt voor 'maatregelen ter
bevordering van gelijkheid en non-dis-
criminatie'.

AHN Zomerfestival 2020
in teken van Petanque spelen

De Algemene Hulpdienst Nieuwegein
(AHN) gaat deze zomer gewoon weer
gezellig door met het AHN Zomerfes-
tival 2020. Iedere zaterdagmiddag,
gedurende de zomervakantie, zijn
inwoners van Nieuwegein van harte
welkom om deel te nemen aan het
gevarieerde aanbod en de gezellig-
heid van de AHN.

Zaterdag 15 augustus is er voor ieder-
een weer gelegenheid om elkaar te ont-
moeten onder het genot van een hapje
en een drankje. Deze middag zullen aan
de deelnemers van het Zomerfestival de
regels van het Petanque spelen worden
uitgelegd en voor wie dat wil is er de
mogelijkheid om gezellig mee te doen
met een spelletje Petanque.

De middag vindt plaats in het Petanque
Centrum Nieuwegein aan de Galecop-
perzoom 1 in de wijk Galecop. Het be-
gint om 13.30 uur en duurt tot 16.00 uur.

Aanmelden is vanwege de coronapan-
demie wel verplicht. Aanmelden kan via
begeleider@hulpdienstnieuwegein.nl of
telefonisch via 0306067409, op werkda-
gen te bereiken tussen 10.00 en 12.30
uur.
Mocht het vervoer een probleem zijn,
dan kan bij tijdige aanmelding naar een
oplossing worden gezocht.

https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-beeindigt-vriendschap-poolse-stad-pulawy-na-uitroepen-lhbti-vrije-zone
http://anw.inl.nl/article/jumelage
https://twitter.com/helenadalli
https://www.pen.nl/artikel/druk-op-polen-neemt-toe-na-verbroken-vriendschapsband-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/druk-op-polen-neemt-toe-na-verbroken-vriendschapsband-nieuwegein
mailto:begeleider@hulpdienstnieuwegein.nl
0306067409
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Zamir M. uit Nieuwegein
in cassatie bij de Hoge Raad

De 33-jarige Zamir M. uit Nieuwegein
gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Dat
bevestigt het gerechtshof na bericht-
geving van het AD. M. legt zich niet
neer bij de straf die hij heeft gekregen
voor het doodsteken van zijn ex-
vriendin Laura Korsman in haar stu-
dentenhuis aan de Bosboomstraat in
Utrecht.

M. kreeg eind juli in hoger beroep 15
jaar gevangenisstraf en tbs met dwang-
verpleging. Dat is dezelfde straf die hij
eerder al van de Utrechtse rechtbank
kreeg opgelegd. De stap naar de Hoge
Raad is de allerlaatste mogelijkheid om
een uitspraak aan te vechten.

De zaak gaat niet opnieuw behandeld
worden, maar de Hoge Raad gaat alleen
bekijken of er tijdens de rechtszaak fou-
ten zijn gemaakt.

Stalken
Op 11 juli 2018 kwam er op gruwelijke
manier een einde aan het leven van
Laura. Na een confrontatie met M. komt
ze om het leven door 26 steek- en 14
snijwonden. M. blijft ontkennen dat hij
verantwoordelijk is. Volgens de Nieu-
wegeiner viel de 24-jarige leerlingver-
pleegkundige hem aan en heeft hij
zichzelf moeten verdedigen.

Voorafgaand aan de dood van Laura
werd ze gestalkt door M. De 33-jarige
Nieuwegeiner bleef zijn ex lastigvallen
zelfs na drie gesprekken met de politie
waarin hem werd verteld dat hij moest
stoppen. Na die gesprekken kreeg hij
een contactverbod opgelegd en ontving
Laura een speciale knop waarmee zij
alarm kon slaan in geval van nood.

Daklekkage?
Drie gouden tips

Je woont heerlijk in Nieuwegein.
In een eigen huis of appartement.
Mogelijk zelfs in een heel moderne
woning, want die zijn er volop in en
rond de stad. Maar… bij prettig wo-
nen hoort helaas soms ook een
uitdaging qua onderhoud: bijvoor-
beeld bij een daklekkage! Wat kun je
doen als dit je overkomt? En hoe kun
je zoiets eigenlijk voorkomen?
Daarom: drie 'gouden' tips!

Gouden tip 1
Hoe voorkom je een daklekkage?
Als je dak regelmatig vervuild raakt met
mos, rotte bladeren, algengroei of
milieuvervuiling, dan is een jaarlijkse
professionele reiniging verstandig. Want
juist door het vuil kan het dakmateriaal
sneller gaan slijten en slijtage leidt vaak
tot lekkages. En denk ook aan de
schoorsteen, als je die hebt. Want als
deze vervuild is, kan er, behalve een
mogelijke lekkage, ook schoorsteen-
brand ontstaan!

Gouden tip 2
Wat als je een lek in je dak aantreft?
Het is te hopen dat het lek nog geen
schimmel, houtrot of waterschade heeft
veroorzaakt. Is dat wel het geval? Ruim
dan nog niets op! Maak eerst foto’s van
de schade voor je verzekeringsmaat-
schappij als je een inboedel- of op-
stalverzekering hebt. Natuurlijk zul je
ook een erkend dakdekkersbedrijf moe-
ten laten komen. Houd er wel rekening
mee dat verzekeraars alleen schade
vergoeden als gevolg van lekkages, niet
het herstel van de lekkage zelf.

Gouden tip 3
Hoe kom je in Nieuwegein
aan een betrouwbare dakdekker?
Gelukkig kun je voor elk dakprobleem
een website bezoeken waar je direct in
contact komt met de plaatselijke dak-
dekker voor Nieuwegein. Of je nu in
Vreeswijk, Batau-Noord of Galecop

Inbrekerstuig uit Nieuwegein
opgepakt in Alkmaar

Een onhandig geparkeerde fiets heeft
een inbreker uit Nieuwegein gisteren-
nacht de das om gedaan.

De 35-jarige Nieuwegeiner was in
Alkmaar samen met een 36-jarige man
uit Alkmaar op roverspad. Deze man
was een bekende van de politie.
Surveillerende agenten kwamen de twee
op het spoor toen ze rond 04.50 uur hun
fietsen zagen staan. Die waren op een
opvallende manier geparkeerd waardoor
de politie dacht dat het wel eens om
vluchtfietsen kon gaan.
Het vermoeden van de agenten werd
bevestigd toen er bij een woning opeens
een licht aanging. Daardoor was er een
schim in de woning te zien. Ook het licht
van een zaklamp viel op. Korte tijd later
kwamen de twee inbrekers het huis aan
de Verdistraat in de wijk de Bergermeer
uit rennen. De politie kon de mannen na
een korte achtervolging aanhouden.

Bij onderzoek bleek er ingebroken te zijn
in de woning. De politie stelt een nader
onderzoek in. Het inbrekerstuig is na de
aanhouding overgebracht naar het poli-
tiebureau. Zij zullen zich binnekort moe-
ten verantwoorden

https://dakprobleemkwijt.nl/diensten


21

Opmerkelijk transport
bij Museumwerf Vreeswijk

Donderdagochtend 6 augustus vond
een opmerkelijk transport plaats bij
Museumwerf Vreeswijk. Een speciale
transportwagen van de firma Brouwer
droeg een prominent scheepsonder-
deel van de ene naar de andere kant
van het werfterrein. Het is de oude
kop van de Christina, het voormalige
zandschip van de Vreeswijkse familie
Van Dijk. Het gevaarte werd neerge-
zet op een plek waar er verder aan
kan worden gewerkt.

Een aantal jaren terug is de heve-aak
Christina geschonken aan de Museum-
werf. Daarbij keerde het schip, na 60
jaar afwezigheid, terug naar haar oude
Vreeswijkse thuishaven. De werf wilde
de verwaarloosde aak, die toen nog als
woonschip was opgebouwd, restaureren
en inrichten als tentoonstellingsschip.
Plannen werden daartoe gemaakt maar
na afbraak van de opbouw bleef het stil
rond het oude zandschip.

De restauratieplannen bleken om ver-
schillende redenen niet haalbaar. De
vraag drong zich op wat er dan met het
schip moest gebeuren? Sloop was geen
optie want de Christina is in cultuurhis-
torisch opzicht belangrijk. Ze herinnert
aan de Vreeswijkse zandwinning. Veel
van haar verhalen zijn bewaard geble-
ven. Onlangs nog verschenen haar oor-
logsherinneringen in het interessante
boek 'Laverend de Oorlog door'.

In drieën
De Museumwerf ontwikkelde andere
ideeën: radicaal anders en toch ook
weer niet. Voor de Christina is nog
steeds een functie weggelegd als ver-
halenschip. Maar uniek is wel dat ze
tevens boegbeeld van de Museumwerf
wordt én twee bestaande gebouwen met
elkaar zal verbinden.
Dit kan alleen als ze zich in drieën
splitst. Dat is ook precies wat er gaat
gebeuren. Kop, kont en ruim worden
van elkaar gescheiden, waarbij met het
afsnijden van het voorschip onlangs let-
terlijk de spits van deze klus is afgebe-
ten.
De boeg wordt als eerste opgeknapt.
Uitgangspunt hierbij is dat de oudheid
gezien mag worden. Het losse gevaarte
is neergezet op een tijdelijke werkplek.
Na deze tussenstop krijgt de opgeknap-
te scheepskop een plaats naast de in-
gang van het terrein. Daar zal Christi-

na’s kop als Vreeswijks boegbeeld de
aandacht trekken.

Achterschip vol verhalen
Het achterschip van de Christina wordt
ook aangepakt waarbij ook hier weer
geldt dat de ouderdom wordt gerespec-
teerd. Het krijgt opnieuw gangboorden
en een roefje, net als vroeger. Het kleine
schippersverblijf wordt ingericht en ge-
makkelijk toegankelijk gemaakt. Binnen
kan het publiek kennismaken met ver-
halen over de Vreeswijkse zandwinning
en de familie Van Dijk.
Het zetboord naast de roef, waarop de
scheepsnaam en de thuishaven worden
vermeld, maken het geheel compleet.

Corridor
Het losse ruim waarin de Van Dijken
voorheen ontelbare beugelzakken zand
hebben geleegd, blijft eveneens behou-
den. Ook dit onderdeel krijgt een opmer-
kelijke functie. In de vernieuwde opzet
van de Museumwerf is het ruim van de
Christina nodig om het bezoekerscen-
trum en de exporuimte met elkaar te
verbinden. Met de Christina-corridor
wordt tegelijk een coronavrije door-
looproute mogelijk gemaakt.

Door toevoeging van attributen op en in
het oude ruim wordt de achtergrond van
de zandwinning benadrukt.
De verplaatsing van de kop van de
Christina luidt veranderingen in op het
terrein van de Museumwerf. Daarover
wordt te zijner tijd verder bericht.

Wegens de Coronamaatregelen is
Museumwerf Vreeswijk tot nader orde
gesloten. Het terrein is wel toegankelijk.
Mocht u even willen komen kijken, houdt
u dan wel een veilige afstand in acht.
Museumwerf Vreeswijk vindt u aan de
Wierselaan 113 in Nieuwegein. Voor
meer info zie www.museumwerf.nl.

'Laverend de Oorlog door'
is uitgegeven door de Landelijke
Vereniging tot Behoud van het
Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB)
ter herdenking van 75 jaar bevrij-
ding. Het bevat verhalen over bin-
nenvaartschippers, schepen en de
scheepsbouw in de Tweede
Wereldoorlog.
Het rijk geïllustreerde boek
(228 pagina’s) hier is te bestellen.

FOTO: CISCA DE RUITER
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FOTO: ALBUM FAMILIE VAN DIJK, VREESWIJK

http://www.example.com
https://www.lvbhb.nl/vereniging/webshop/


22


